طلب صالحية الدخول على بوابة
التجـار ة اإللكتـر ونيـة للشر كـات
Trade Portal System Access Request

استخدام الشركة

Company Use
Customer Name

اســـم العميــــل

Employee Name


المــوظف
اســـم

رقــــم الـهويـــة الشخصيــة

Employee ID Number

الفـــرع/الدائــرة

Dept/Branch

هاتف

Tel.

فاكس

Fax

البريد االلكتروني

Email

)دخول المستخدم (إنشاء

استفسار

User Level Access (Create)

*)حدود التفويق ( حد منفرد

Authorization Limit (Single Limit)*

A

)دخول المشرف (موافقة

(Inquiry)

B

C

Accounts

D

Supervisor Level Access (Approve)

*)حدود التفويق ( حد منفرد

Authorization Limit (Single Limit)*

 حســاباتInput / Edit

إضافة

Add

 تعديل/  إدخالAuthorise

تفويض

التبرير

Justification

تعديل

Modify

إلغاء تفعيل

De-activate

تفعيل

Activate

حذف

Delete
User ID (If Exists)

)رقم البطاقة الشخصية للمستخدم (إن وجد

The user accepts full responsibility for all actions taken on the MTP
System accessed through their User ID and Password combination.
The user is obligated, by signing below, to follow all QNB policies,
procedures, standards and practices with regard to Information Security
and Customer Confidentiality.

اسم موظف الشركة المف ّوض

Logon Hours Start

بداية وقت تسجيل الدخول

Logon Hours Finish

نهاية وقت تسجيل الدخول

يتحمل مستخدم النظام المسؤولية كاملة تجاه أية إستخدامات لألنظمة تتم بإستخدام رقم
 كما يتعهد المستخدم بإتباع جميع تعليمات وأنظمة.المستخدم وكلمة السر الخاصة به
وسياسات البنك الخاصة بأمن نظم المعلومات وسرية حسابات العمالء وذلك وفقا لما جاء في
وثيقة أخالق المهنة الخاصة ببنك قطر الوطني
التوقيع

التاريخ

التوقيع

التاريخ

Company Authorised Staff Name

Signature

Employee Name

Signature

Date D D
Date D D

M M Y Y Y Y
M M Y Y Y Y

For QNB Use Only (Corporate Banking Dept.)
مطابقة توقيع الشركة

Company’s Signature Verified
Assigned User ID

(Only in the case of adding a new user)

ال

No

نعم

Yes

 رقم هوية المستخدم المعيّنRelationship Manager Signature

)(فقط في حالة إضافة مستخدم جديد

*In case of Joint Limit please provide us with your existing mandate with the bank

تــوقيـع مـديـــر العـالقـــات

 يرجى تزويدنا بتفويضكم الحالي مع البنك،* في حال وجود حد مشترك

